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Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla
Zápis č. 12/18 z jednání dne 5. prosince 2018
I. Zahájení
Komise městské části Staré Hodolany a Bělidla (dále jen KMČ) svolala
pravidelné jednání v 17:30 hod dne 5.12.2018 v zasedací místnosti
Klubu seniorů na ulici Jiráskova č. 9.
II. Prezence
Přítomni: Ing Stankuš, Mgr.Přerovský, Mgr.Chmelík, Ing Podracký,
J.Smékal, P.Hloužek, J.Gottwald st., Ing arch Schneider, S.Losert,
I.Švancarová, Ing Váňa
Hosté:

MPO strážník Tomáš
Ak. soch. Martin Lubič

III. Schválení zápisu z minulého jednání
Předseda přečetl zápisu z minulého jednání bývalé KMČ. Zápis byl
schválen.
Zapisovatelem byla stanovena Iveta Švancarová
Hlasování: pro 11 členů,
proti 0,
zdržel se 0
IV. Organizační záležitosti
a/ Předání klíčů od vitrín KMČ a určení „nástěnkářů“
Hodolanská Petr Hloužek
Na výsluní Jiří Smékal
Libušina Ing Vlastimil Podracký
Táboritů –
Ing Vlastimil Podracký
b/ Schválení termínů zasedání KMČ na rok 2019
2.1.2019, 6.2.2019, 6.3.2019, 3.4.2019, 2.5.2019, 5.6.2019, 3.7.2019,
4.9. 2019, 2.10.2019, 6.11.2019, 4.12.2019,
V. Otevřené body- vývoj.
Vzhledem k opětovnému silnému provozu náhradní autobusové dopravy
ČD ulicí Purkyňovou dochází k novým vznikům výtluk. Je nutno tyto před
zimou opravit.
– prosíme opětovně urgovat, výtluky se prohlubují a množí
VI. Otevřené body bez vývoje
a/ Přechod pro chodce u dětského hřiště na Purkyňově ulici- byl vnesen
požadavek o zařazení do plánu investic – zatím bez odezvy
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Komise prosí o informaci co se s touto opakovanou žádostí děje. V této
oblasti hrozí úraz dětí.
b/ Komise rovněž upozorňuje, že požadavek na osazení značek, které
zlegalizují dopravu cyklistů v protisměru jednosměrných ulic. Jedná se
aktuálně o ulici Smrčkova mezi ul. Jiráskova a Geislerova, ulici
Purkyňova mezi ul. Hodolanská a Trocnovská a v protisměru mezi ul.
Jiráskova a Trocnovská a v ulici Tyršova mezi ul. Hodolanská a pokr.
Tyršova.
Žádost trvá od ledna 2017 a byla urgována v lednu 2018 !
Prosíme urgovat zainteresované složky státní správy.
Zatím bez odezvy
VII. Nové záležitosti
a/ Došlá pošta:
V meziobdobí došly na KMČ dvě žádosti majetkoprávního odboru
b/ Majetkoprávní záležitosti
- Odbor majetkoprávní žádá o sdělení stanoviska k prodeji a nájmu:
Pronájem části pozemku 824/2 o výměře 308 m2 v k.ú. Hodolany u
čerpací stanice MOL na Lipenské ulici.
Komise souhlasí s podmínkou, že vzhledem k tomu, že se na uvedeném
pozemku nachází několik vzrostlých stromů, bude situace posouzena
odborem životního prostředí a bude provedeno posouzení
požadovaného rozsahu pozemku.
Hlasování: pro 11 členů,
proti 0,
zdržel se 0
- Odbor majetkoprávní žádá o sdělení stanoviska k prodeji a nájmu:
Pronájem části pozemku 1118 o výměře 1 m2 v k.ú. Hodolany u ulice
Pavelkova společnosti WEBA pro umístění reklamní tabule.
Komise souhlasí
Hlasování: pro 11 členů,
proti 0,
zdržel se 0
c/ další
Členové komise upozorňovali zástupce MPO na množící se špatné
parkování vozidel v křižovatkách a místech pro přecházení zejména
v ulicích za nádražím a v části Bělidla v nepřehledném úseku kolem
tiskárny na ulici Matěje z Janova.
Zástupce MPO informoval členy, že mají občané v těchto případech
volat číslo 156 .

3

Komise se spolu s MPO shodla na požadavku kritická místa, kde se
problémy opakují, označit žlutým dopravním značením V 12c –zákaz
zastavení v obloucích křižovatek. Jedná se o křižovatku ul. Trocnovská a
Želivského na parc.15/4 směrem k parc. 15/3 a v pravotočivé zatáčce u
tiskárny v ul. Matěje z Janova. Lokalizaci je komise ochotna specifikovat
na místě.
VIII. Různé, diskuze
- Na dotaz člena komise ohledně východní tangenty byla podána
informace zastupitelem panem M. Lubičem.
- Na žádost některých obyvatel žádá komise, aby magistrát požádal
Českou spořitelnu, která přesunula svou pobočku z Hodolan do
Pavloviček, zda by tam opětovně zřídila tzv. hotovostní pokladnu,
která tam zejména starším občanům chybí.
- Člen komise ing. Váňa požaduje osazení informačního dopravního
značení IP10a – slepá ulice u kapličky v ulici Elišky Krásnohorské,
vzhledem k tomu, že zde zajíždí řada občanů v domnění, že se
dostanou na Sběrový dvůr.
- Zastupitel pan Lubič informoval o chystaném schválení
vypracování studie na přesun autobusového nádraží a tím snad
řešení neúnosné situace s náhradní autobusové dopravy ČD.
- Komise přes tuto skutečnost opětovně žádá o řešení této situace
v celé oblasti za nádražím v Hodolanech přesunem před nádraží.
Situace hrozí být kritická vzhledem k blížící se akci elektrifikace
trati na Šternberk.
- Komise se shodla, že je nutno opětovně otevřít problém realizace
již vyprojektované úpravy oblasti Staré Vísky a zařadit ji do plánu
investic. Někteří členové komise spolu se zastupitelem Martinem
Lubičem jsou ochotni předjednat tuto akci s obyvateli této lokalitymajiteli sousedních pozemků.
IX. Úkoly
- Ing Stankuš a Ing arch Schneider upřesní požadavek na žluté
dopravní značení v požadovaných místech.
X. Ukončení
Předseda ukončil jednání v 18.45 hod. Příští jednání KMČ se bude konat
od 17:30 hod. dne 2.1.2019 v zasedací místnosti Klubu seniorů na ulici
Jiráskova č. 9.
Zápis vytvořil: Iveta Švancarová, Ing. Stankuš
Zápis schválil: Ing. Miloslav Stankuš předseda KMČ 24

